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Marca adota novo posicionamento no mercado 
 
O relançamento dos sorvetes Magnum no Brasil é um dos principais investimentos da Kibon 
para 2008. Os quatro sabores que foram colocados no mercado no final do mês de novembro 
e a comunicação do novo posicionamento, que fica alinhado com as estratégias globais da 
marca, vão abocanhar a maior fatia da verba da Kibon, que gira em torno de R$ 42 milhões. 
 
Já utilizado em outros mercados em que a Kibon comercializa o Magnum, o conceito 
"Autoridade mundial em prazer" passa agora a ser aplicado também no País. A idéia é 
fortalecer a imagem de um sorvete "premium". 
 
A estratégia de relançar um produto que já é vendido no Brasil desde meados da década de 
90 foi motivada por uma série de pesquisas que mostrou que o produto, se trabalhado de 
forma correta, teria mais espaço no mercado. "Na categoria de sorvetes da Unilever, Magnum 
é o mais vendido no mundo, não tem razão para ser diferente no Brasil. É um produto todo 
baseado em chocolate, que agrada ao público com um comportamento mais sofisticado", 
disse Patricia Borges, gerente de marketing da marca. 
 
Dois dos quatro novos sabores que estão disponíveis para o consumidor brasileiro são os 
mais importantes da marca em qualquer lugar do mundo: o Magnum Clássico e o Magnum 
Dark, ambos produzidos com chocolate belga. Outros dois  Amêndoas e Dulce de Leche foram 
desenvolvidos para o mercado local, de acordo com o perfil de consumo do Brasil. 
 
Campanha 
 
Especificamente para o relançamento no País, a Kibon encomendou uma campanha que 
começou a ser veiculada na semana passada. A ação foi criada pela agência global da marca, 
a espanhola Lola, com o briefing direcionado. "A comunicação de Magnum no Brasil não era 
alinhada globalmente. Aliás, não tinha comunicação nenhuma. Agora estamos alinhados em 
todos os sentidos, inclusive sabor e comunicação", disse Patricia. 
 



Ação inclui divulgação em TV, mídia impressa, internet e material de ponto-de-venda. As 
ações locais, de promoção e 360 graus, estão sob a responsabilidade da Borghierh/Lowe. 
 
Para dar mais glamour e estilo ao relançamento, Magnum escolheu a modelo Fernanda Motta 
como embaixadora. Ela estampa ações promocionais e participa de alguns eventos. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 dez. 2008, p. 6.   


